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সােলর থম িনবাচেনর পর নৗকা মাকার এটাই সবেচেয় বড় জয়। বসরকাির তথ  অ সাের, ফলাফল
ঘাষণা হওয়া ২৯৮ আসেনর মেধ  ২৫৯িট আসেন এককভােব জয়লাভ কেরেছ আওয়ামী লীগ। আর

মহােজােটর অ  শিরকেদর আসনসহ আওয়ামী লীেগর নতৃে  মাট জয় পাওয়া আসন ২৮৮িট।

স ত, এবার সংখ াগির তা অজনকারী দল আওয়ামী লীেগর পালােম টাির পািটর সভা অ ি ত হেব।
এেত সংসদ নতা িনবাচন করা হেব। জানা গেছ, এবারও সংসদ নতা শখ হািসনা হে ন এবং িতিনই
চতুথবােরর মেতা ধানম ী হেবন।

আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা থম ধানম ী িহেসেব শপথ নন ১৯৯৬ সােল। ওই বছেরর ১২
জনু অ ি ত জাতীয় সংসদ িনবাচেন িবজয়ী হেয় ২৩ জনু ধানম ী িহেসেব শপথ নন িতিন। ২০০১
সােল ময়াদ শেষ শাি পূণভােব িনদলীয়-িনরেপ  ত াবধায়ক সরকােরর হােত মতা হ া র কেরন।
ওই িনবাচেন আওয়ামী লীগ পরািজত হয় িবএনিপর কােছ। পের ২০০৬ সােল িবএনিপ-জামায়াত সরকার

মতা হ া ের জিটলতা সিৃ  করেল ত াবধায়ক সরকার মতা হণ কের। ায় ২ বছর মতায় থাকার
পর ত াবধায়ক সরকার ২০০৮ সােলর ২৯ িডেস র নবম জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আেয়াজন কের।

  মেহদী হাসান
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এেত িবপুল সংখ াগির তা পেয় ২০০৯ সােলর ৬ জা য়াির সরকােরর ি তীয় ময়ােদ ধানম ী িহেসেব
শপথ নন শখ হািসনা। ২০১৪ সােলর ৫ জা য়ািরর িনবাচেনও আওয়ামী লীগ িবপুল সংখ াগির তা
পায়। এ িনবাচেনর পর ওই বছেরর ১২ জা য়াির তৃতীয়বােরর মেতা ধানম ী িহেসেব শপথ নন শখ
হািসনা।

বাংলােদেশর জ  ধারাবািহক অ গিত আর স ােনর পথিট িদন িদন শ  কের চেলেছন ব ব ু ক া
শখ হািসনা। ধানম ীর দািয়  পাওয়ার পর থেক িতিন িন ার সে  দশ ও মা েষর উ য়েনর কােজ

িনেজেক পুেরাপুির  সেঁপ িদেয়েছন। বতমান  ধানম ী  শখ হািসনার রাজৈনিতক কমজীবন  ায়  চার
দশেকর। ১৯৮৬ সােল অ ি ত সাধারণ িনবাচেন শখ হািসনা ৩িট সংসদীয় আসন থেক সংসদ সদ
িনবািচত হন।  িতিন  িবেরাধী  দলীয়  নতা  িহেসেব  দািয়  পালন  কেরন।  পের ন ইেয়র ঐিতহািসক
গণআে ালেনর নতৃ   দন এবং এই আে ালেনর মেুখ ১৯৯০ সােলর ৬ িডেস র এইচএম এরশাদ
সরকার পদত ােগ বাধ  হয়।  ১৯৯১  সােলর সংসদীয়  িনবাচেন  শখ হািসনা  প ম  জাতীয়  সংসেদর
িবেরাধী দেলর নতা িনবািচত হন। িতিন রা পিত শািসত সরকার ব ব া পিরবতন কের সংসদীয় সরকার
ব ব া  পুনঃ বতেনর  জ  রাজৈনিতক  দলসহ  সকলেক  সংগিঠত  কেরন।  ২০০৯  সােল  সরকার
পিরচালনায় দািয়   নয়ার পর তারঁ সরকার ১৯৭১ সােল সংঘিটত মানবতািবেরাধী অপরােধর িবচােরর
জ  আ জািতক অপরাধ াইবু নাল াপেনর জ  আইন ণয়ন কের। এই আইেনর আওতায় ািপত
াইবু নাল যু াপরাধীেদর িবচার  কের এবং রায়ও কাযকর করা হেয়েছ।  যু াপরাধীেদর িবচােরর

িবষয়িটও একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আওয়ামী লীেগর িবজেয়র পছেন িনয়ামক শি  িহেসেব
কাজ কেরেছ। 

জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ও বগম ফিজলাতুে সা মিুজেবর ৫ স ােনর মেধ   জ   শখ
হািসনা। গাপালগ   জলার টিু পাড়ায় ১৯৪৭ সােলর ২৮ সে র িতিন জ হণ কেরন। িতিন ঢাকা
িব িবদ ালয় থেক ১৯৭৩ সােল াতক িডি  লাভ কেরন। শখ হািসনা ঢাকা িব িবদ ালয় ছা লীেগর
একজন সদ  এবং ছা লীেগর রােকয়া হল শাখার সাধারণ স াদক িছেলন। ছা জীবন থেকই শখ
হািসনা  সকল গণআে ালেন সি য়ভােব  অংশ হণ কেরন। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  জািতর িপতা
ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমানেক সপিরবাের িনমমভােব হত া করা হয়। এ সময় তার ই ক া শখ হািসনা
ও শখ রহানা  বােস থাকায় ােণ বেঁচ যান। ১৯৮১ সােলর ১৪, ১৫ ও ১৬ ফ য়ািরেত ঢাকার
ঐিতহািসক  হােটল  ইেডেন  অ ি ত  আওয়ামী  লীেগর  জাতীয়  কাউি ল  অিধেবশেন  শখ  হািসনার
অ পি িতেত তােক সবস িত েম আওয়ামী লীেগর সভােন ী িনবািচত করা হয়।

১৯৮১ সােল শখ হািসনার অ পি িতেত তােঁক সবস িত েম আওয়ামী লীেগর সভাপিত িনবািচত করা
হয়। ছয় বছেরর িনবািসত জীবন শষ কের অবেশেষ িতিন ১৯৮১ সােলর ১৭ ম দেশ িফের আেসন।
শখ হািসনা দেশ িফের শ  হােত দেলর হাল ও গণতে র পতাকা ঊে  তুেল রেখ সহ  বাধা অিত ম

কের জনগেণর আ া অজেনর মাধ েম দেশ ফরার ১৫ বছেরর মাথায় আওয়ামী লীগেক রা ীয় মতায়
িনেয় যেত স ম হন। ১৯৮১ সােল দেশ িফের গণত  পুন ােরর সং ােম িল  হওয়ার পরপরই িতিন
শাসকেগা ীর রাষানেল পেড়ন। তােক বারবার কারাবরণ করেত হেয়েছ। ১৯৮৩ সােলর ১৫ ফ য়াির
সামিরক সরকার তাঁেক আটক কের ১৫ িদন অ রীণ রােখ। ১৯৮৪ সােলর ফ য়াির এবং নেভ র মােস
তােঁক ’বার গৃহব ী করা হয়। ১৯৮৫ সােলর ২ মাচ তােঁক আটক কের ায় ৩ মাস গহৃব ী কের রাখা
হয়। ১৯৮৬ সােলর ১৫ অে াবর থেক িতিন ১৫ িদন গৃহব ী িছেলন। ১৯৮৭ সােল ১১ নেভ র তােঁক

ফতার কের এক মাস অ রীণ রাখা হয়। ১৯৮৯ সােলর ২৭ ফ য়াির শখ হািসনা ফতার হেয়
গৃহব ী হন। ১৯৯০ সােল ২৭ নেভ র শখ হািসনােক আবারও অ রীণ হেত হয়। সবেশষ ২০০৭ সােলর
১৬  জলুাই  সামিরক বািহনী  সমিথত  ত াবধায়ক সরকার  তােঁক  ফতার  কের  সংসদ  ভবন  চ ের
সাবেজেল পাঠায়। ায় ১ বছর পর ২০০৮ সােলর ১১ জনু িতিন মিু  পান।

শখ হািসনােক হত ার জ  কমপে  ১৯ বার সশ  হামলা করা হয়। এর মেধ  ১৯৮৭ সােলর ১০
নেভ র সিচবালয় ঘরাও কমসিূচ পালনকােল তাঁেক ল  কের পুিলশ িলবষণ কের। এেত যবুলীগ নতা
নরূ হােসন, বাবলু ও ফা াহ িনহত হন। জাতীয় স ােবর সামেন তাঁেকসহ তারঁ গািড় ন িদেয় তুেল
নওয়ার চ া করা হয়। ১৯৮৮ সােলর ২৪ জা য়াির চ াম কাট িবি ংেয়র সামেন তােক ল  কের

পুিলশ বািহনী লািঠচাজ ও িলবষণ কের। এ ঘটনায় শখ হািসনা অ ত থাকেলও ৩০ জন আওয়ামী
লীগ নতাকমী িনহত হন। ১৯৯১ সােলর ১১ সে র জাতীয় সংসেদর উপ-িনবাচন চলাকােল তােঁক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ল  কের িলবষণ করা  হয়।  ১৯৯৪ সােল  ঈ রদী  রল শেন তাঁর কামরা  ল  কের অিবরাম
িলবষণ করা হয়। ২০০০ সােল কাটালীপাড়ায় হিলপ ােড এবং শখ হািসনার জনসভা েল ৭৬ কিজ

ও ৮৪ কিজ ওজেনর ’িট বামা পুেত রাখা হয়। িবএনিপ সরকােরর সময় সবেচেয় াণঘাতী হামলা হয়
২০০৪ সােলর ২১ আগ । ঐিদন ব ব ু এিভিনউেয় এক জনসভায় ব ব  শষ করার পরপরই তােঁক
ল  কের েনড হামলা করা হয়। ইিতহােসর ভয়ংকর ও লামহষক সই হামলায় শখ হািসনা ােণ
র া পেলও আইিভ রহমানসহ তাঁর দেলর ২২ নতাকমী িনহত হন এবং ৫শ’র বিশ মা ষ আহত হন।
শখ হািসনা িনেজও কােন আঘাত পান। 

শত বাধা-িবপি  এবং  হত ার মিকসহ নানা  িত লতা  উেপ া  কের শখ হািসনা  ভাত- ভাট এবং
সাধারণ মা েষর মৗিলক অিধকার আদােয়র জ  অিবচল থেক সং াম চািলেয় গেছন। তারঁ নতৃে
বাংলােদেশর উ য়নশীল  দেশর  মযাদা  পেয়েছ।  সামািজক কমকা ড,  শাি  ও  ি িতশীলতার  ে
অসামা  অবদােনর জ   শখ হািসনােক িবে র িবিভ  সং া স ািনত কেরেছ। পাবত  চ ােম দীঘ
২৫ বছেরর গৃহযু  অবসােনর ে   শখ হািসনার অসামা  অবদােনর জ  ১৯৯৮ সােল ইউেনে া
তােঁক  েপ- বায়ািন  শাি  পুর াের  ভূিষত  কের।  জািতসংেঘর  িব  খাদ  কমসিূচ  ধুার  িব ে
আে ালেনর অবদােনর ীকৃিত প শখ হািসনােক স ানজনক ‘ সেরস’ মেডল দান কের। এছাড়া
২০১৪ সােল ইউেনসেকা তাঁেক ’শাি র বৃ ’ এবং ২০১৫ সােল উইেমন ইন পালােম টস াবাল ফারাম
নারীর মতায়েনর জ  তাঁেক িরিজওনাল িলডারশীপ পুর ার এবং াবাল সাউথ-সাউথ ডভলপেম ট
এ েপা-২০১৪  িভশনাির  পুর াের  ভিূষত  কের।  জািতসংঘ  পিরেবশ  উ য়ন  কমসিূচ  দেশ  এবং
আ জািতক পযােয় পিরেবশ এবং টকসই উ য়েন অসামা  অবদান রাখার জ  িলডারিশপ ক াটাগিরেত
শখ হািসনােক তােদর সেবা  পুর ার ‘চ াি য়ন অব দ া আথ-২০১৫’ পুর াের ভূিষত কেরেছ।

িবিভ  জিরেপ ধানম ী শখ হািসনার জনি য়তা ও হণেযাগ তা বিৃ র তথ  উেঠ আসেছ বশ িকছুিদন
ধেরই। িবেশষ কের ২০১৩-১৪ সােল অি িতশীল পিরি িত কেঠারভােব দমন কের দশেক অথৈনিতক
সমিৃ  ও উ য়েনর িদেক িনেয় যাওয়ায় িত বছরই বেড়েছ তার জনি য়তা।

শখ হািসনার দ  নতৃে র কারেণ অথৈনিতক বিৃ  এখন ধু গ  নয়, বা বতা। একা ের ২ দশিমক
৭৫ শতাংশ বিৃ  আর ৭০ শতাংশ দািরে র বাঝা িনেয় পথ চলা  কের বাংলােদশ। এমন দ
ঘিুচেয় এখন বিৃ র চাকা ঘরুেছ ৭ শতাংেশর ওপর। আর দািরে র হার কেম ২১ দশিমক ৮ শতাংেশ
নেমেছ। বােজেটর আকার ৪ লাখ কািট টাকা অিত ম কেরেছ। িরজাভ রেয়েছ ায় ৩৩ িবিলয়ন ডলার,
বিৃ র  হার ৭  দশিমক ২৮  শতাংশ।  মাথািপছু  আয় ১৭৫১  মািকন  ডলার।  অথৈনিতক অ গিতেত

বাংলােদশ ায় সব সচূেক এিগেয় যাে । এখন এিগেয় যাওয়া উ ত দেশর িদেক। ধানম ী শখ
হািসনার িবচ ণ পিরক নায় বাংলােদশ ইিতমেধ  মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হেয়েছ। পিরক না আর
দ  নতৃ  িবে র বেুক মাথা বাংলােদশ উচঁু  কের দািঁড়েয়েছ। বাংলােদশেক এখন আর কউ অবেহলা
করেত পাের না। িব  মানিচে  বাংলােদশ এখন উ য়ন আর অ গিতর সফল রাল মেডল।
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